
"लाजा" ची जीत 



"लाजा" एक ऩाांढमाा ळुभ्र यांगाची उां टिण शोती. 
वेनेच्मा उां िाांच्मा तुकडीभधे ततचा वाभालेळ केरा गेरा 
शेता. 'डिीळिा डनै', शा उां िाांचा वलळेऴ करून लाजाचा 
द्लेऴ कयीत अवे. तो खेचयाांचा प्रभुख चारक शोता.  

  लाजारा अलभातनत कयण्माचा तनश्चम डिीळिा 
डनैने केरा शोता. ऩण जेव्शा जेव्शा त्माने प्रमत्न केरा 
तवे्शा तवे्शा अव काशीतयी घडत अवे की लाजाचीच जीत 

शोत अवे.  

 

        १९ व्मा ळतकाच्मा भध्मकाऱात दोन जशाजाांभधे 

उां ि बरून त्माांना िेक्वावभधे आणण्मात आरे शोत.े 

वैतनकाांना रागणायी यवद कॅलरपोतनामाऩमात 

ऩोशोचवलण्माच ेकाभ मा उां िाांकडून कयवलरे जात अवे. 

त्मालेऱच्मा लताभानऩत्राभधून उां िाांवलऴमी शास्मास्ऩद 

भजेदाय भजकूय छाऩरा गेरा शोता. त्माचा आधाय 

घेऊन शी गोष्ि लरटशरी गेरी आशे.  

"लाजा" ची जीत 

मराठी : गागी ऱागू  



१९व्मा ळतकाच्मा भध्मालय अभेरयकेच ेयषा भांत्री, 
जेपवान डवेलव, देन जशाजात उां ि बरून िेक्वावरा ऩाठवलरे 

शोत.े जास्त करून लभस्र, िकी, आणण अयफ मा देळातून शे उां ि 

आणण्मात आरे शोत.े शाई जारी आणण इतय उां ि चारकशी 
फयोफय आरे शोत.े 

   रेफ्िनांि फीरने मा उां िाांचा उऩमोग कॅलरपोतनामारा यवद 

घेऊन जाण्मावाठी केरा शोता.मा उां िाफद्दर अनेक भजेदाय 

घिना घडल्मा. काशी त्मालेऱच्मा लतृ्तऩत्राभधून छाऩून आल्मा 
तय काशी कट्टम्ालयीर गप्ऩाभधून चर्चाल्मा गेल्मा. अळाच काशी 
घिनाांच ेलणान मा ऩुस्तकात केरे आशे.  

" उांि" इथे कवे आरे? 



शी 'लाजा' उां िीण आशे. वैन्मातीर उां ि तुकडीत शीचा 
वाभालेळ आशे. शाई जारी शा उां िाांचा प्रभुख चारक आशे. 

तुकडीतीर वला उां ि त्मारा वप्रम आशेत ऩण ळुभ्र यांगाची 
लाजा उां िीण त्मारा वलळेऴ वप्रम आशे.  



शा डटिाळिा डनै आशे. खेचयाांचा प्रभुख चारक! त्मारा 
वला उां िाफद्दर द्लेऴ आशे. ऩण वलाात जास्त घणृा 
त्मारा लाजा फद्दर लाित.े एकदा लाजा त्माच्मा 
खेचयाांच्मा खूऩ जलऱ आरी. तवे्शा तो जोयाने 

ओयडरा, “दयू शो भाझ्मा खेचयाऩावून.....दगुधंी, 
घाणेयड ेजनालय आशेव तू....” 

शाई जारीने लाजाच्मा भानेलय शरकेच थोऩिरे 

आणण म्शिरे, "त्माच ेकाशी ऐकू नको.....उां ि 

आऩल्मावाठी ककती आलश्मक आशेत शे आम्शारा 
भाटशत आशे." आणण त ेआशेतच. 

रेफ्िनांि फीर माांनी दोन जशाजातून उां ि अभेरयकेत 

आणरे. त्माांच ेचारकटश फयोफय शोत.े त ेवैतनकाांची 
यवद ऩोशोचवलण्माच ेकाभ कयीत शोत.े 



वकाऱी रलकय शाई जारी आणण त्माच ेवाथीदाय उां िाांलय 

वाभान रादनू आऩल्मा इच्च्छत स्थऱी ऩोशोचण्मावाठी 
भागास्थ शोत अवत. डिीळिा फमााच उलळया आऩल्मा 
खाचयावटशत मेत अवे. रलकयच वलांच्मा रषात आरे की 
खाचयाऩेषा उां ि जास्त काभाच ेआशेच.  

 

उां ि जास्त ओझ उचरू ळकतात. ऩाण्मालळलाम खूऩ 

लेऱऩमात चारू ळकतात आणण येर्गस्तानच्मा लाऱलांिी 
प्रदेळात स्लत:च ेअन्न ळोधू ळकतात. माभुऱेच बाांडण वुरू 

झारे. 



डटिाळिा डनै खूऩ च्जद्दी शोता. उां िाांनी खाचयाांलय भात 

कयाली शे त्मारा वशन शोत नव्शत.े "नाशी .. नाशी !  
मा उां िाांना खारी खेचण्मावाठी काशीतयी कयामराच 

शले.."तो आऩल्मा वाथीदायाांना म्शणारा, "नाशीतय 

वेनेरा खाचयाांची जरुय यशाणाय नाशी," 

त्माने खूऩ वलचाय केरा.  
 

नांतय अळी एक घिना घडरी की ज्माभुऱे डनैरा खूऩ 

याग आरा. एका ळुष्क, कोयड्मा टदलळी भोठ्मा 
प्रलावानांतय त्माची तुकडी एका ऩाण्माच्मा 
तरालाऩाळी थाांफरी. तशानरेरी खाचय ऩाण्मावाठी 
अांधाधुांदऩणे धालत वुिरी. डिीळिाने शात शरलून, 

ओयडून थाांफामरा वाांर्गतरे ऩण खाचय तरालालय 

ऩोशोचरी आणण इतक ऩाणी प्मामरी की आजायीच 

ऩडरी.  



उां ि खाचयाऩेषा वभजूतदाय शोत.े जोऩमतं शाई जारीने 

"ऩाण्माच गाण" ऐकवलर नाशी तोऩमतं उां ि ऩाणी प्मामरे 

नाशीत.  

भग वगऱे उां ि ऩाणी प्मामरा रागरे. 'फघा..' डयिीळिा 
आऩल्मा वाथीदायाांना म्शणारा, "शी भूखा, फेडौर ऩाम 

अवणायी जनालयां, जोऩमतं त्माांना कुणी वाांगत नाशी 
तोऩमतं ऩाणी वऩत नाशीत." शाई जारी म्शणारा, "त्माांना 
भाझ गाण वभजत!" "उां िाांना गाण ऐकलाल रागत? शा तय 

भूखाऩणाचा कऱव झारा.." डिीळिा ओयडून म्शणारा.  



वला खाचय चारक उऩशावाने शवू रागरे. लाजाने भुख्म 

खाचय चारकाकड ेयागाने ऩाटशरां आणण ती त्माच्मा 
चशेमाालय थुांकरी. डिीळिा र्चडून ओयडरा, “भी तुरा चाांगरा 
धडा लळकवलन! भूखा, घाणेयड जनालय....”  

लाजाने आऩरे वऩलऱे दात त्मारा वलचकून 

दाखवलरे. वला उां ि चारक शवामरा रागरे. त्मा 
षणी डिीळिाने भनाळी तनश्चम केरा की केव्शा ना 
केव्शातयी मा उां िाऩावून वुिका करून घ्मामचीच.  

'भी तुम्शारा ऩयत ऩाठवलनच..च्जथून तुम्शी आरा 
अशात...नाशीतय भी भाझ नाल फदरून देईन' 



त्माने चोरून उां िाांची गाणी लळकून घेतरी ल तो मोग्म वांधीची 
लाि फघू रागरा. ळेलिी त्मारा वांधी लभऱारी.  
 

एका पुटिय झारेल्मा चारकाने रेफ्िनांि फीररा वाांर्गतरे 

की भलेलळमाची एक िोऱी कॅम्ऩच्मा जलऱच आशे. रेफ्िनांि 

फीर म्शणारे की  “आऩण त्मा जनालयाांऩावून राांफ यशामरा 
शले म्शणजे काशी अडचण तनभााण शोणाय नाशी.” डटिाळिा 
कऩिाने शवत उबा शोता. 
 

त्मारा  भाटशत शोत ेभलेलळमाांच्मा जनालयाांच्मा िोऱीरा उां ि 

ककती वांकिाांत आणू ळकतात. त्मा यात्री याांगत तो लाजाच्मा 
जलऱ गेरा. त्मारा फघून लाजा गुयगुयामरा रागणाय 

तवे्शढ्मात त्माने ततची भान गोंजायामरा वुयलात केरी. 
लाजारा फय लािरां. ततने डिीळिारा ततरा फाांधरेरी दोयी वोडू 

टदरी. डनै ततरा रऩलून फाशेय घेऊन गेरा.  



रलकयच त ेथाांफरे. डिीळिाने उां िाच्मा ऩामाच्मा गुढग्मालय 

छडीने थोऩिरे. आणण लाकण्मावाठी गामर जाणायां गाण 

म्शिरां. ईिीईईई...ईिीईईई....ईिीईईई... 

लाजाने तोंडातून आलाज काढरा, "शरूउउम्प“ आणण लाकून 

खारी फवरी. डिीळिा ततच्मा ऩाठीलय फवरा. लाजाने ऩयत 

आलाज काढरा, “अन्न्न्लशययय!” आणण ती उबी याशू 

रागरी. ततने प्रथभ ऩुढच ेदोन ऩाम वयऱ केरे. डिीळिा 
ऩडता ऩडता लाचरा.  

नांतय ततने भागच ेदोन ऩाम वयऱ केरे. डिीळिा ऩुढे 

ऩडता ऩडता लाचरा. "ककती वलर्चत्र प्रकाय आशे उब 

यशाण्माचा....” त्माने फडफड केरी.  



लाजा शरत डुरत चारत शोती. डिीळिा डनै घाफरून ततरा 
घट्ट धरून फवरा शोता. त्मारा चक्कय मामरा रागरी. 
त्माच ह्रदम फांद ऩडरे की काम अळी लबती त्मारा 
लािामरा रागरी. त्मारा खारी उतयालच रागरां.  

लाजा वयऱ भालेलळमाच्मा टदळेने चारत याटशरी. खेऱत्मा 
शलेभुऱे ततच्मा अांगाचा गांध भलेलळमाऩमतं ऩोशोचरा. एका 
म्शळीने जोयाने श्लाव घेतरा. ततने गांध ओऱखरा आणण 

भान लय करून जोयाने ओयडरी उउउउउम्म्म्भ! खूऩ वलर्चत्र, 

घाफयलून िाकणाया लाव मेत आशे अवे जोयात ओयडून 

वाांगत धोक्माची वूचना टदरी. ' 
'.फाआआआलयायाया...' 



काशी षणातच झुांडीभधे शरकल्रोऱ भाजरा. वगऱी 
भालेळी जनालय ओयडत शोती, वैयालैया ऩऱत शोती. काशी 
घाफयरेल्मा भालेळी जनालयाांनी काऊफाईजच्मा गाड्माांना 
िक्कय देऊन त्मा उरिलून िाकल्मा. काऊफाईज आऩरे 

अांथरूण वोडून आऩल्मा घोड्माांकड ेधालरे.  



ऩऱाऩऱीने आणण आयड्माओयड्माने लाजा थकून 

गेरी. आणण ततथेच फवून झोऩून गेरी. दवुमाा टदलळी 
वकाऱी लाजारा ऩाशून यखलारदायारा काम घडर 

अवेर माची कल्ऩना आरी. घोड्मालय स्लाय शोऊन तो 
तडक उां िाांच्मा तुकडीकड ेआरा. रेफ्िनांि फीर फयोफय 

झारेरी फाचाफाची कॅम्ऩभधे वगळमाांनी ऐकरी.  
"उां िाांची वद्दी आता वांऩरी !" डिीळिाने भोठ्मा 
आढ्मतनेे वाांर्गतरां. तो म्शणारा, "भी वाांर्गतरां 
नव्शत, भी मा उां िाांना इथे याशू देणाय नाशी. आता मा 
जनालयाांना त्माांच्मा घयी ऩयत ऩाठवलण्मात मेईर." 



ऩण नाशी.......त्माऐलाजी रेफ्िनांि फीरने खेचयाांच्मा 
चारकाांना शुकूभ वोडरा की त ेऩऱून गेरेल्मा 
भलेलळमाच्मा जनालयाांना ळोधून ऩयत घेऊन मेतीर.  

डिीळिा नांतय ककत्मेक टदलव व्देऴाने जऱत याटशरा. 
तो ऩुढच्मा वांधीची लाि ऩशात शोता.  

एका वांध्माकाऱी उां िाच्मा तुकडीने बयऩूय खेऱती शला 
अवरेल्मा गल्च नगयच्मा जलऱ भुक्काभ ठोकरा. 
दवुमाा टदलळी रेफ्िनांि फीर आणण शाई जारी छान 

कऩड ेघारून नगयाांत गेरे.  



"शीच वांधी आशे" डिीळिा त्माच्मा वाथीदायाांना 
म्शणारा. " भी त्मा चाराख उां िीणीरा अडचणीत 

आणणाय आशे"  

त्मारा भाटशत शोत की एखाद्मा नगयात उां ि 

लळयल्मालय काम ऩरयच्स्थती तनभााण शोत.े ऩयत एकदा 
डिीळिा लाजारा कॅम्ऩ फाशेय घेऊन आरा. मालेऱी तो 
खेचयालय फवरा आणण उां टिणीरा दोयी फाांधून खेचत 

नगयाच्मा टदळेने तनघारा. नगयाच्मा जलऱ 

आल्मालय त्माने उां िीणीरा वोडून टदरे. आणण ओयडून 

म्शणारा, "जा, शलेळीय गल्चभधे तुझा गांध ऩवयल." 

आणण तो झिकन नगयाभधे तनघून गेरा. नगयाांत 

आता काम तभाळा शोतो, तो फघामरा तो उत्वुक 

शोता. 



दऩुायची लेऱ शोती. गल्चभधे वगऱीकड ेळाांत 

शोत ेजोऩमतं लाजा नगयाच्मा भुख्म 

यस्त्मालरून चारत नव्शती. 

ततचा वलर्चत्र आकाय आणण लाव माने वला प्राण्माांना 
घाफयलून िाकरे. कुत्री, कोंफड्मा घाफरून इकड े

ततकड ेऩऱामरा रागरी.  



वगऱे घोड ेघाफरून कपस्कारून धालामरा रागरे. शवून 

शवून डिीळिाच ेऩोि दखुामरा रागरे. लाजा अचानक 

बफअय- ऩास्भथच्मा दकुानाऩुढे थाांफरी. खेचय चारक 

ओयडरा, "आता थाांफू नको" अवे म्शणून त्माने 

उां टिणीरा जोयात भायरे. यागाने धुभवरेरी लाजा 
दकुानात घुवरी. ततने खाांफ उखडून िाकरे. धडाम्म्भ..! 

दकुानाच ेछत कोवऱरे. शो शो शुईई! डिीळिा जोयाने 

शवरा. ऩण अचानक त्माच ेशवणे थाांफरे. राकडाचा 
एक खाांफ त्माच्मा डोक्मालय आऩिरा आणण तो 
ऩाण्माच्मा िफभधे ऩडरा. 



थोडी ळाांतता झारी तवे्शा लाजा यस्त्माच्मा भधे उबी 
शोती. "शे ऩयभेश्लया, शे काम जनालय आशे?" बफअय-ऩा 
च्स्भथ ओयडरा. "बफना लळांगाचा कुणणतयी फायलळांगी 
टदवतोम" कुणणतयी म्शणारां. 

"अये, अव अवूच ळकत नाशी.....ऩण आशे....शा 
खया खया उां ि आशे." एक रशान भुरगा ओयडरा.  



शाई जारी लाजाच्मा ऩाठीभागे धालरा. 
"लाल्र.ू...लाल्रू...लाल्रू.!” तो गाण म्शणत शोता. 
लाजान ेआऩल्मा भारकाचा आलाज ऐकरा आणण 

एका फॅंकेवभोय ती उबी याटशरी. तवे्शाच फॅंकेचा 
दयलाजा धाडकन उधडरा आणण देन रूिारू धालत 

फाशेय आरे. त्माांचामाजलऱ फांदकूा आणण ऩैळानी 
बयरेल्मा थैल्मा शोत्मा. त ेत्माांच्मा जघोड्माांच्मा 
टदळेने धालरे. ऩण ततथे एक भोठ्ठी ऩाांढमाा यांगाची 
उां टिण उबी शोती. रूिारूां च्मा तोंडाच ेऩाणी ऩऱारे. 

ळेरयपन ेतत्ऩयतनेे कामालाशी केरी आणण रूिारूना 
वभजण्माच्मा आत त ेतुरूां गात ऩोशोचरे शोत.े 



डिीळिा ततथे आरा तवे्शा लाजाबोलती गदी 
जभरेरी त्माने ऩाटशरी. त्मारा लािरे, लाजा 
वांकिाांत वाऩडरी. 

ऩण इथे लेगऱेच काशी चारू शोत.े रोक लाजाचा 
जमजमकाय करयत शोत.े "शुये ! मा उां िाने आज आभच्मा 
फॅंकेच ेकषण केरे!" 



डिीळिा थोडा जलऱ आरा. काम नक्की घडरां शे त्माने 

ऐकल्मालय ततथून ऩऱून जाण्माचा प्रमत्न केरा. ऩण 

लाजाने त्मारा ऩाटशरे. ती अत्मांत फेडौरऩणे चारत भान 

थोऩिलून घेण्मावाठी त्माच्मा जलऱ आरी. डिीळिाने 

ततच्माकड ेयागाने ऩाटशर आणण म्शणारा, “चर, दयू शो, 
कभनलळफी जनालय!” ऩण लाजा त्माच्मा खाांद्मालय 

आऩरी भान घावू रागरी. रेफ्िनांि फीररा शे ऩाशून खूऩ 

आश्चमा लािरां. "अये, उां ि तुम्शारा ऩवांत कयतात, शी 
चाांगरी गोष्ि आशे. कायण शाई जारीरा एका उां ि 

चारकाची आलश्मकता आशे." "अये नाशी नाशी....." 

डिीळिा म्शणारा. "अये, शो शो...." रेफ्िनांि फीर 

म्शणारा.  

डिीळिा नाशी म्शणत शोता. त्मारा भाटशत शोत े

कक कॅम्ऩलय गेल्मालय वगऱे त्माची णखल्री 
उडवलणाय आशेत.  



तो आऩल्मा खेचयालय फवून ऩऱून 

गेरा.उां िाांच्मा तुकडीने त्मारा ऩयत कधीच 

फतघतरे नाशी. डिीळिाने माची ऩूणा काऱजी 
घेतरी शोती.  



त्मानांतय १० लऴांनी अभेरयकन वयकायन ेउां िाांचा 
उऩमोग कयणे थाांफवलरे. काशी उां ि वलकून िाकरे. काशीना 
दक्षषणी ऩच्श्चभ येर्गस्तानभधे वोडून देण्मात आरे.  

 

    लाजा एरयझोनाच्मा लाऱलांिात खूऩ लऴा जगरी. शाई 

जाॅॅरी अभेरयकेत याटशरा. १९०२ भधे तो भयण ऩालरा. 
त्माची कफय आजशी क्लािाजाि, एरयझोनाभधे फघामरा 
लभऱत.े कफय दगडाची वऩयालभडच्मा आकायाची आशे. 

आणण त्मालय धातुचा उां ि फनवलरा आशे.  

त्यानंतर उंटांच ेकाय झाऱ?े  




